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 Kritéria hodnocení Váha Hodnocení 

1 Formulace cílů práce a použité metody  0,10 A 

2 Úroveň teoretické části práce 0,30 A 

3 Úroveň analyticko-empirické a návrhové části práce 0,20 A 

4 
Výstavba textu a jeho logická provázanost, kvalitativní 

a kvantitativní parametry práce 
0,13 B 

5 Splnění cílů práce a relevance závěrů 0,15 A 

6 Jazyková úroveň práce 0,05 B 

7 Formální náležitosti práce (včetně citací a užití šablony) 0,07 B 

 Návrh hodnocení dle váženého průměru 1,00 A (1,12) 

 

 
Celkové slovní hodnocení bakalářské práce: 

Bakalářská práce (dále jen ,,BP“) je zaměřena na zajištění bezpečnosti příslušníků Vězeňské služby ČR, 

která je z pohledu bezpečnostního systému ČR zcela zásadní s ohledem na neustále se vyvíjející kriminální 

prostředí ve světě. Autor na výborné úrovni analyzoval jednotlivé bezpečnostní prvky v kontextu zajištění 

bezpečnostního prostředí, na základě čehož navrhl jednotlivá opatření a příklady dovybavení příslušníků  

s cílem zajistit hospodárný a komplexně vybavený vězeňský systém, který bude současně fungovat  

s maximální možnou eliminací všech známých i potencionálních hrozeb. Tento ucelený přehled poskytuje 

nejen široký legislativní pohled na danou problematiku, ale také její obecné, dobře strukturované teoretické 

poznatky a tím autor prokázal, že je způsobilý syntetizovat praktické a teoretické poznatky. BP je vhodně 

členěná. Za pozitivní lze považovat vytyčení cílů, které si autor stanovil v úvodu práce a jejich průběžně 

řešil. BP je zpracována v rozsahu 79 stran (i s přílohami) a je členěna do pěti kapitol. Teoretická část BP  

je zpracována velmi obsažně s využitím množství pramenů a zdrojů. V praktické části autor úspěšné řešil  

za pomoci SWOT analýzy výpočty kritických oblastí, ale také možných příležitostí a současných silných 

stránek, které jsou důležité z pohledu bezpečnosti příslušníků Vězeňské služby. Práce je až na některé detaily 

zpracovaná přehlédne, vhodně doplněná celou řadou tabulek a obrázků vztahujících se k dané problematice. 

Z formálního hlediska se vyskytují v práci jen drobné nedostatky (např. str. 26 Zákon č. 555/1992 Sb.  
se píše s číslem spolu v jednom řádku, typografické chyby, atd.), které nesnižují vysokou úroveň práce.  

BP je zpracována na výborné úrovni a doporučuji práci k obhajobě. 

 

 

 

Otázky k obhajobě: 

1. Vysvětlete působnost Vězeňské služby ČR v oblasti bezpečnostní politiky státu. 
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2. Vysvětlete na základě, jakých zjištění navrhujete v případě střelecké přípravy navýšení 

výcvikových cvičení, a to nejméně na 4 cvičení během jednoho kalendářního roku  

pro každého příslušníka. 

 

 

V Uherském Hradišti dne 31.05.2021  Podpis: 
 

 
Hodnocení odpovídá následující stupnici: 

A = 1,00-1,24 B = 1,25-1,50 C = 1,51-2,00 D = 2,01-2,50 E = 2,51-3,00 F = 3,01-… 
 

 

 


